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Til 

Medlemmer i Østre Agder rådmannsutvalg 

 

Innkalling til møte i rådmannsutvalget torsdag 11.april 2019 i Tvedestrand kommunehus. 

 

Sted Tid  

Møterom Byssa 11.04.2019 kl.08.30-

13.00 

 

 

Saksliste: 

 

26/19 Godkjenning av referatet fra møte i rådmannsutvalget 14.mars 2019. 

 Forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget godkjenner referatet. 

27/19 Dialog med AKT vedrørende avtale om skoleskyss 

Fra leder ved AKT direktør Siv Elisabeth Wiken har sekretariatet fått tilbakemelding om at 
det ikke er aktuelt å gå inn på endringer av takstregulativet for skoleskyss, men at de er 
svært opptatt av å finne fram til en løsning med kommunene i Østre Agder. Hvis 
kommunene i Østre Agder krever en annen løsning enn videreføring av dagens avtale, så vil 
selskapet se seg nødt til å fjerne appris for barn i disse kommunene. Fra AKT møter Siv 
Elisabeth Wiken og Kjell Sverre Drange. De har anledning til å delta i møtet fra kl.08.30-
09.30. 

Forslag til vedtak: (sekretariatet fremmer forslag til vedtak med grunnlag i drøftelsen i 
møtet) 

28/19 Teknisk overvåking av velferdsteknologiske løsninger i Østre Agder kommunene 

Ehelsekoordinator Erlend Kydland Faanes presenterer arbeidet som gjøres for å overvåke 
tekniske løsninger, sett forhold kommunenes ansvar for liv og helse ved innføring og bruk 
av velferdsteknologiske løsninger i helsesektoren. 

Forslag til vedtak: 

 Rådmannsutvalget tar saken til orientering. 

29/19 Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv – framleggelse av FOU-strategi innen helse, 
omsorg og levekår for Østre Agder regionråd 

Samhandlingskoordinator Harry Svendsen kommer for å presentere strategiutkastet som han 
sammen med tidligere kommuneoverlege Ottar Christiansen har stått i ledelsen for å 
utarbeide. 

Forslag til vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/03/Motereferat-190314-radmannsutvalget.pdf
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Rådmannsutvalget anbefaler overfor styret at Østre Agder regionråd anbefaler kommunene å 
avsette en pott til FOU i sine helse og omsorgsbudsjetter på 0,05% for å bidra til å sikre 
målrettet og kompetansebasert utvikling i denne krevende sektoren. Rådmennene vil 
understreke de store utfordringer kommunene vil møte gjennom en aldrende befolkning med 
økende tjeneste behov. Innovative løsninger er forutsetningen for å løse framtidens oppgaver 
for kommunene. Forskningsbasert kunnskap som skjer med grunnlag i kommunenes behov er 
nødvendig. Kommunene må ta en liten, men viktig del av denne finansieringen. De store 
summene forutsetter rådmennene at stilles til rådighet fra statlige forskningsmidler. 

30/19 Datainstruks og Plan for informasjonssikkerhet, personvern og internkontroll 

Sikkerhetsforum i IKT Agder har utarbeidet forslag til datainstruks og utkastet til plan. I 
rådmannsutvalgets møte 14.mars ble rådmanns Bo Andre Longum og sekretariatsleder 
sammen med en representant for jus-nettverket i Arendal kommune bedt om å avholde et 
møte med representanter for sikkerhetsforum. Dette ble avholdt 29.mars. Der ble 
datainstruksen gjennomgått og det ble gjort noen endringer. Av punkt 5 framgår det at det 
skal foreligge retningslinjer for IKT-sikkerhet. Et arbeide for å få slike retningslinjer på 
plass må følge datainstruksen. Rådmennene må initiere at dette skjer. I dette arbeidet inngår 
også å følge opp formuleringen i pkt.7   Lagring av andre kommunale data og 

arbeidsdokumenter skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer for lagring.  Rådmennene 
legger til grunn at dette skal framgå av de retningslinjer for IKT-sikkerhet som følger av 
pkt.5. 

Planforslaget ble drøftet på generelt grunnlag og det var enighet om at sikkerhetsforum 
skulle vurdere rekkefølgen slik at det som representerer retningslinjer for virksomheten til 
sikkerhetsforum samles til slutt.  

Vedlagt følger utkast til Datainstruks og Plan for informasjonssikkerhet, personvern og 
internkontroll. 

Forslag til vedtak: 

Rådmennene godkjenner utkastene til datainstruks og Plan for informasjonssikkerhet, 
personvern og internkontroll. 

Rådmennene oppnevner rådmann Bo Andre Longum til lede arbeidet med retningslinjer. En 
ber sikkerhetsforum i IKT Agder om å oppnevne medlemmer til arbeidet slik de anser 
hensiktsmessig. 

31/19 Gjennomgang av samarbeidsavtaler 

Ved gjennomgang av samarbeidsavtalene så ser jeg at det er behov for å oppdatere 
samarbeidsavtalen vedrørende KØH. Her er to plasser på Feviktun gått ut, mens ambulant 
KØH er en fast ordning, KØH rus/psykiatri er innført(6/5-2019) og TELMA er under 
utvikling/utprøving. Grimstad kommune har forlatt samarbeidet på dette felt. Alt dette er i 
samsvar med de avtaler og vedtak som fortløpende er gjort, men samarbeidsavtalen er ikke 
oppdatert. Nissedal kommune har tatt del i tilbudet så lenge det har eksistert. Hvis de ønsker 
det så bør de inkluderes som samarbeidskommune. 

32/19 Saker til styremøte 3.mai 
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FOU helse vil representere en sentral del av samlingen i Oslo med deltakelse fra KS. I 
tillegg vil følgende saker være aktuelle 

 Status for fondsbehold i Østre Agder. Sekretariatet vil presentere oversikten 

 Utviklingsleder Siri Asdal vil bli presentert 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsutvalget godkjenner styreinnkallingen. 

33/19 Felles saksgrunnlag for NAV-organisering 

 Til siste styremøte forelå det et utkast til felles saksgrunnlag for behandling av forslaget til 
ny organisering. I styremøtet ble det poengtert at finansieringen av et nytt NAV Østre Agder 
må bygge på en forutsetning om at hver kommune er ansvarlig for finansiering av egne 
sosiale ytelser og at kostnader til administrasjon som hver enkelt kommune skal dekke ikke 
må økes i forhold til dagens nivå. For å ivareta dette må det nedsettes en egen arbeidsgruppe 
med ansvar for å utrede framtidig finansiell løsning for NAV Østre Agder når en omforent 
beslutningen om organisatorisk løsning foreligger i de syv kommunene.   

34/19 Eventuelt 

  

 

For leder i Rådmannsutvalget Trond Aslaksen 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder Østre Agder 


